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Stichting Vrienden 
van Viattence

Binnen Viattence zijn drie Vrienden van … 

stichtingen actief.

Dit zijn:

•  Stichting Vrienden van De Klaarbeek en  

De Nieuwe Antoniehof (Epe)

• Stichting Vrienden van De Speulbrink (Vaassen)

• Stichting Vrienden van Viattence (Heerde-Wezep)

Alle stichtingen financieren kosten voor 

welzijnsbevorderende activiteiten voor cliënten 

van een of meerdere locaties van Viattence. Het 

gaat hierbij om uitgaven die niet uit het reguliere 

budget van Viattence bekostigd kunnen worden. De 

Vriendenstichtingen willen door middel van giften, 

schenkingen en legaten aan voldoende financiële 

middelen komen om deze speciale verzoeken te 

kunnen honoreren en bekostigen. 

St. Vrienden van De Klaarbeek en  

De Nieuwe Antoniehof:

Anneke Terpstra

boterpstra@hetnet.nl

rek.nr. NL86 RABO 0135 9470 14

St. Vrienden van De Speulbrink:

Dhr. A. Janssen

abmgjanssen@gmail.com       

rek.nr. NL47 ABNA 0631 5488 66

St. Vrienden van Viattence:

Dhr. J. Tuinman

0578-694944, jantuinman52@gmail.com

rek.nr. NL86 INGB 0692 1144 24
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Beste lezer,

Voor u ligt de allereerste Clivia van 2022. Het is januari: het 

nieuwe jaar ligt als een blanco boek voor ons open. Wat het 

nieuwe jaar ons ook mag brengen, wij hopen dat het een jaar mag 

zijn dat in het teken staat van liefde, gezondheid en verbinding. 

Want als we iets geleerd hebben van de voorgaande jaren, dan is 

het dat de nabijheid van geliefden essentieel is voor ons allen.

In deze Clivia kijken we natuurlijk vooruit naar wat komen gaat, maar 

werpen we ook een blik achterom op het afgelopen najaar. Want 

wat waren de laatste maanden van het jaar bijzonder! We zagen de 

coronamaatregelen strenger worden als gevolg van de oplopende 

besmettingen, zowel in de regio als heel dichtbij. Gelukkig was er ook 

de mogelijkheid om een derde coronavaccinatie – een zogeheten 

boosterprik – te ontvangen voor hen die dat wilden. Zo verhogen we 

de veiligheid en elkaars gezondheid.

 

Een najaar vol activiteiten! 

Daarnaast zijn er uiteraard weer tal van bijzondere activiteiten 

georganiseerd die horen bij het najaar. Denk bijvoorbeeld aan 

samen appeltaart bakken, herfstritten maken door de mooie natuur, 

pompoenen versieren en lampionnen maken. En herinnert u zich 

Burendag nog? We kijken terug op een mooie dag waarbij we hebben 

omgezien naar elkaar en naar de buren van Hofje Wendakker. 

Ook is er – zoals u van ons gewend bent – voldoende aan de 

inwendige mens gedacht met traditionele erwtensoep, poffertjes en 

herfstcakejes. Ruikt u de overheerlijke najaarsgeuren nog?

Tot slot laten we u graag de sint- en kerstattenties en bijbehorende 

activiteiten zien die in de decembermaand een glimlach op de 

gezichten van vele bewoners en bezoekers hebben getoverd.

Vooruitkijken

We hopen dat het voorjaar gelegenheid biedt om veel waardevolle tijd 

met elkaar door te brengen. Met leuke activiteiten, een goed gesprek 

of gewoon een kop koffie of thee. Dat geldt natuurlijk voor u, maar 

ook voor alle vrijwilligers, bewoners en cliënten, mantelzorgers en 

andere naasten. Ons motto luidt immers niet voor niets: ‘Zorgen doen 

we samen!’

Graag sluiten we af met een mooi gedicht vol warme wensen aan u. 

We wensen u veel leesplezier toe.

Met vriendelijke groet,

Gery Vorderman en Lidian Veldkamp 

coördinatoren Welbevinden

Ik wens je een ster aan de hemel  
een lied dat klinkt door de nacht en 
ergens iemand op aarde die naar je 
uitkijkt en steeds op je wacht.

Ik wens je een hand op je schouder 
als je soms weent van verdriet, ook 
de steun van troostende woorden van 
iemand die zijn hulp aanbiedt.

Ik wens je een hart vol dromen die 
’t leven mooier zien en waaraan je 
zelf veel kan veranderen met je eigen 
handen en je vingers, alle tien.
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Wandelen

In de laatste week van oktober stond voor een paar 

bewoners van Korteslag een wandeling op het 

programma. De wandeling ging naar de Action waar 

heerlijk geshopt werd. Bewoners en medewerkers hebben 

genoten.

Terugblik activiteiten
Korteslag

BURENDAGBURENDAG
Vanmorgen 15 september waren de bewoners van 

Korteslag creatief bezig voor Burendag. Met elkaar 

hadden we een gezellige ochtend.
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Herfststukje 

Cliënten van dagbesteding Wissel waren in week 

41 druk met het maken van herfstukjes. De 

resultaten waren prachtig!

Herfstwandeling

Vrijdag 29 oktober was een prachtige zonnige 

dag. Er werd een mooie herfstwandeling 

gemaakt door medewerkers en bezoekers van 

dagbesteding Wissel.

Terugblik activiteiten
Dagbesteding Wissel
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Jeugd en opleiding

Anton Pieck werd op 19 april 1895 geboren in 

Den Helder als helft van een tweeling. Zijn ouders 

waren Henri Christian Pieck en Petronella Pieck. 

Zijn broer was Henri Christiaan, die eveneens 

kunstschilder werd. Nog voor hij naar 

school ging, was Anton al aan het 

tekenen. Toen hij drie was en een 

keer voor het raam stond te huilen, 

vroeg zijn moeder wat er aan de 

hand was: ‘Ik kan de regen niet 

tekenen!’ Op zesjarige leeftijd kregen 

beide broers tekenles van J.B. Mulders, 

die een avondschool had waar de broers, 

naast de lagere school, naartoe gingen. Hij merkte 

de begaafdheid van de tweeling op en leerde ze de 

grondbeginselen van perspectief en proportie.

In 1906 maakte de elfjarige Anton zijn eerste, 

bewaard gebleven ‘ijsvermaakje’, een schaatstafereel 

met op de achtergrond een huis waarvoor een man 

staat en twee kinderen uit het raam kijken: vader 

en de broers Pieck. In datzelfde jaar won Anton 

de eerste prijs van een huisvlijtwedstrijd met een 

aquarel waarop een stilleven met een bruin potje 

op een oude stoof te zien is. De prijs bestond uit vijf 

tubes verf en een fixeerspuit. ‘Ik was er geweldig 

trots op en geweldig gelukkig mee’, aldus Anton later, 

want hij had een prestatie geleverd die erkenning 

kreeg. In 1906 verhuisde het gezin naar Den Haag, 

de geboorteplaats van vader Pieck. Hier volgden de 

broers na school van zeven tot tien uur ’s avonds 

de tekencursus van de Koninklijke Academie van 

Beeldende Kunsten.

Op veertienjarige leeftijd behaalden de beide broers 

Pieck hun l.o.-akte tekenen en drie jaar later de m.o.-

akte. Anton begon met lesgeven aan het instituut 

waar hij leerling was geweest; daarvoor moest hij 

zich ook in de kunstgeschiedenis verdiepen. Henri 

werd als de kunstenaar van de twee beschouwd en 

mocht de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten 

in Amsterdam gaan volgen. Op het instituut waar 

hij lesgaf, leerde Anton de kunstschilder en etser 

Herman Heuff kennen, in wiens atelier een kleine 

pers stond. Daarop drukte Anton zijn eerste ets.

Dienstplicht

Van 1915 tot 1917 vervulde Anton zijn dienstplicht, 

waarvoor hij in 1916 vier maanden in de kazerne 

aan de Leusderweg te Amersfoort gelegerd was. 

Overdag exerceerde hij of vervulde velddienst; in 

de avond mocht hij de stad in. In dat jaar maakte 

hij veertien prenten; op zijn strozak gezeten 

bewerkte hij zijn koperplaat. Te Amersfoort etste 

hij het klooster, gevels, een winkeltje en andere 

Anton Pieck
Anton Franciscus Pieck (Den Helder, 19 april 1895 - Overveen, 24 november 

1987) was een Nederlands kunstschilder, tekenaar, etser en graficus. Pieck is 

vooral bekend geworden vanwege zijn romantische tekeningen van levendige 

taferelen uit een geïdealiseerd, nostalgisch verleden en om zijn sprookjesbos 

in De Efteling. Als boekillustrator kon Anton zich meten met de grote Engelse 

voorbeelden uit de twintigste eeuw; hij drukte een belangrijk stempel op het 

beeld van de wereldliteratuur in de Nederlandse vertaling.
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onderdelen van het straatbeeld. Zijn productie uit 

1916 en 1917 telt meer dan veertig etsen. Amersfoort 

maakte blijvend indruk: het laatste schilderij uit zijn 

leven stelt De Teut voor, een niet meer bestaande 

Amersfoortse wijk.

Na zijn bevordering tot sergeant werd Anton 

overgeplaatst naar Den Haag en toegevoegd aan 

de instelling Ontwikkeling en Ontspanning, waar hij 

tekenles gaf aan andere dienstplichtigen.

De overplaatsing naar Den Haag betekende ook dat 

de banden met oude vrienden werden aangehaald. 

Met name Daalhoff oefende grote invloed uit op 

Piecks ontwikkeling. Hij herkende veel van zijn 

eigen karakter in ‘de fijne kunstenaarsnatuur van 

de ervaren sprookjesschilder, wiens werk hij diep 

bewondert’. Daalhoff kon enthousiast vertellen 

over de schoonheid van de kunst van andere tijden 

en vreemde volkeren. Deze gesprekken gaven 

een andere richting aan Antons gevoelsleven. 

Hij werd erdoor opgenomen in een kleurrijk 

verbeeldingsleven, waarin hij zich veilig thuis voelde. 

In 1917 leerde hij Jo van Poelvoorde kennen, een zus 

van Hendrik van Poelvoorde, een van de militairen 

met wie Anton bevriend was geraakt vanwege een 

gemeenschappelijke belangstelling voor tekenen. 

Na hun huwelijk in 1922 verhuisden de Piecks naar 

Heemstede.

Eerste boekillustratie 

In de oorlog, in 1916, verscheen de roman Pallieter 

van de auteur Felix Timmermans uit het Belgische 

Lier. De Vlaamse sfeer en de breugeliaanse 

taferelen wekten het enthousiasme van Anton 

op. Op Timmermans’ initiatief vroeg uitgever Van 

Kampen aan Pieck de tiende druk van Pallieter te 

illustreren. Vervolgens werd hij voor vele illustraties 

gevraagd; onder meer illustreerde hij de Camera 

Obscura van Hildebrand, de sprookjes van 

Hans Christian Andersen en van de gebroeders 

Grimm, Sil de Strandjutter van Cor Bruijn en Nils 

Holgersson van Selma Lagerlöf. Pieck is dertien 

jaar bezig geweest illustraties te maken voor een 

zestiendelige uitgave van de vertellingen van 

Duizend en één nacht.

Tekenleraar 

Van 1920 tot zijn pensionering in 1960 was 

Pieck tekenleraar aan het Kennemer Lyceum 

in Bloemendaal. Deze betrekking bood hem 

financiële zekerheid en daarmee de vrijheid alleen 

de illustratieopdrachten aan te nemen die hem 

aanstonden.

Efteling 

Aan het eind van 1951 werd Anton Pieck benaderd 

door de Eindhovense cineast Peter Reijnders om 

een sprookjespark te ontwerpen. Aanvankelijk 

voelde Pieck daar niets voor; hij dacht dat het van 

karton gemaakt zou worden en dat het iets tijdelijks 

zou worden. Uit een gesprek werd duidelijk dat het 

materiaal waarmee gebouwd zou worden, bestond 

uit echte oude dakpannen 

en bakstenen: het zou 

permanent worden. 

Anton Pieck begon 

met het ontwerpen 

van de eerste tien 

sprookjes, onder andere 

Doornroosje, Langnek, 

de Chinese Nachtegaal, 

de put van Vrouw 

Holle, Sneeuwwitje en 

de Kikkerkoning. Op 

31 mei 1952 opende sprookjespark De Efteling, 

dat inmiddels is uitgegroeid tot het grootste 

attractiepark van de Benelux en dat ook buiten 

Nederland grote faam geniet. 

Anton Pieck overleed op 24 november 1987 te 

Overveen.
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VAN DE CLIËNTENRAAD 
 LOCATIE HEERDE

CLIËNTENRAAD | CLIVIA #1

Mijn naam is Louis Reuvers. Ik 

ben nu alweer een tijdje lid van de 

cliëntenraad en ben dat destijds 

geworden, nadat mijn moeder 

opgenomen werd in Korteslag. 

Ik merkte toen hoe liefdevol en 

vol overgave de medewerkers 

van Korteslag de bewoners 

verzorgen (zonder de medewerkers van de andere 

instellingen tekort te willen doen), maar zij lopen 

soms ook tegen de grens van hun mogelijkheden 

aan. Dit is ook een van de redenen geweest om 

mij op te geven voor de cliëntenraad. Deze zet 

zich met name in om het welzijn van de bewoners, 

en daarmee ook indirect van de medewerkers, te 

bevorderen.

Wij als cliëntenraad wensen 
u een gelukkig en bovenal 

gezond 2022 toe. 

Ik mag dit keer verslag doen van datgene 

waarmee de cliëntenraad zich de afgelopen 

periode beziggehouden heeft. 

Jammer genoeg is het coronavirus nog 

steeds onder ons. Wij als cliëntenraad 

zijn momenteel intensief betrokken bij 

het beleid rondom dit virus. Een tijdje 

geleden heeft Renze Kuitert zijn vertrek 

als teamleider aangekondigd; inmiddels is 

hij vertrokken. Wij verwachten ook met de 

nieuwe teamleidster, Francisca Zantingh, 

een goede band op te bouwen. Onlangs 

zijn wij bijgepraat over de thuiszorg en 

dagbesteding in Heerde door Lia van Loo, 

teamleidster extramuraal.
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Terugblik activiteiten
Hofje Wendakker 2-4-6-8

Bloemschikken
Maandagochtend 20 september waren enkele bewoners van 

Wendakker 2-4 druk met bloemschikken. Het was erg gezellig. 

De bloemstukjes zijn prachtig geworden!

Beauty

Dinsdag 16 november werden bewoners 

van Wendakker 2-4 verwend met een 

beautybehandeling.

De handen en voeten werden verzorgd en 

ook werd er een hoofdmassage gegeven. 

Ontspannen maar en genieten!

Tomatensoep
Maandagochtend 13 september werd er op 

Wendakker 6-8 verse tomatensoep gemaakt. 

Terwijl de soep stond te pruttelen, werd 

een vragenspel gedaan. Mooie dierbare 

herinneringen kwamen boven bij de bewoners. 

Een ochtend met een lach en een traan.
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GROOTMOEDERS BROODPUDDING  
MET APPEL EN ROZIJNEN                                                     

RECEPT | CLIVIA #1

Heel heerde bakt!

gezellig samen
KOKEN!

Iedereen kent wel het recept voor 
wentelteefjes. Vroeger werd dit vaak 
gemaakt om het oude brood op te maken. 
Het recept op deze pagina is ook gemaakt 
van resten oud brood. Bij veel mensen wat 
minder bekend. Het heet Broodpudding, 
maar ook wel Bodding. Dit is een Belgische 
en Nederlandse lekkernij die al in de 
middeleeuwen werd gemaakt. 

Het recept hieronder is een ouderwets 
lekkere broodpudding met schijfjes appel, 
rozijnen en kaneel. Een heerlijk recept in 
deze wintertijd!

Bereiding
•  Verwarm de oven op 180 graden. 

•  Halveer de sneetjes brood. Vet een ovenschaal in 

met een beetje boter.

•  Leg de sneetjes brood afwisselend met schijfjes 

appel dakpansgewijs in de ovenschaal.

•  Klop de eieren met de melk en de suiker los en 

verdeel het mengsel over het brood.

•  Bestrooi dit vervolgens met de gewelde rozijnen en 

kaneel. 

•  Zet de schaal 40 minuten in de oven.

•  Als het gerecht erg donker wordt, kun je het 

afdekken met aluminiumfolie. 

De broodpudding is het lekkerst als hij nog een 

beetje warm is.

(Bron: www.leukerecepten.nl)

Ingrediënten
•  500 cc melk

•  60 gram suiker

•  2 eieren

•  6 sneetjes oud (wit) brood zonder korst

•  4 eetlepels rozijnen (geweld)

•  1 grote appel in plakjes

•  1 theelepel kaneel

•  boter om in te vetten

Materialen
•  middelgrote ovenschaal
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Terugblik activiteiten
Hofje Wendakker 10-12

GEZELLIGHEID OP DE WOENSDAGMORGENGEZELLIGHEID OP DE WOENSDAGMORGEN
Elke woensdagmorgen komen vrijwilligsters Coby en Alet 

naar Wendakker 10-12. Ze doen allerlei activiteiten met de 

bewoners. Op een herfstige woensdag werd er heerlijke 

erwtensoep gekookt, werd een spelletje gedaan en 

vouwde men samen de was. Altijd gezellig als zij er zijn! 

Poffertjes eten 
Een aantal bewoners van Wendakker 10-12 heeft 

een rondrit gemaakt met de rolstoelbus. Na 

afloop gingen ze bij medewerkster Lucy thuis 

heerlijk poffertjes eten. Het was een geslaagd 

uitje!

High tea

Afgelopen november was er een gezellige high 

tea op Wendakker 10-12. 

De tafels waren mooi gedekt en er waren 

heerlijke hapjes. 
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Terugblik activiteiten
Hofje Wendakker 14-16

Appeltaart bakken
Op een regenachtige en koude dag in september is 

het heerlijk om lekker binnen bij de kachel te zitten. 

Helemaal als er appeltaart wordt gebakken. 

Bewoners van Wendakker 14-16 hadden daar zin in. Dus 

werden de handen uit de mouwen gestoken. ’s Avonds 

was het heerlijk genieten van koffie met appeltaart!

Placemats

Vrijwilligsters Riet en Mientje bedenken elke 

donderdagmorgen een leuke activiteit voor de 

bewoners van Wendakker 14-16. Een van de 

activiteiten was in september het maken van 

placemats. Het thema was die keer ‘Dierendag’.

Herfstrit
Donderdagmiddag 14 oktober hebben 

bewoners van Wendakker 14-16 een prachtige 

herfstrit gemaakt door de bossen. Onderweg 

werd er genoten van koffie, met een klein 

gebakje erbij. Wat een gezelligheid was het in 

de bus!
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Lampion maken
In het kader van Sint-Maarten werd er op Wendakker 

14-16 een mooie lampion gemaakt – en wel een lampion 

met een kaarsje erin om buiten te zetten op de elfde 

november. Gezellig samen knutselen!

Kerstkaarten  

Donderdag 18 november werden er gezellig 

kerstkaartjes gemaakt. Onder het genot van 

een kopje koffie werd er veel gekletst en werden 

er herinneringen opgehaald.
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Terugblik activiteiten
Hofje Wendakker 18-20

Dagje Apenheul

Woensdag 22 september zijn bewoners van Wendakker 18-20 een gezellig 

dagje naar de Apenheul geweest, samen met collega’s.   

Het was een heel mooie, fijne en zonnige dag. Wat hebben wij daar met zijn 

allen van genoten! 

Wij hebben de dag afgesloten met een heerlijk Chinees buffet. 

 

Onze speciale dank gaat uit naar de mensen die het mogelijk gemaakt 

hebben om vrijkaarten te schenken aan de woongroep. 

POMPOENENPOMPOENEN
Donderdagmiddag 7 oktober werden er door bewoners 

van Wendakker 18-20 mooie pompoenstukjes 

gemaakt. Eerst werden de pompoenen uitgehold, 

daarna werd er oase in gedaan en vervolgens werden 

ze gevuld met mooie bloemen. Het resultaat mag er 

zijn!

Kortgeleden stuurde Isa een mailtje naar Viattence Heerde met de vraag of ze vrijwilligerswerk bij 

Hofje Wendakker kon doen. Na een gesprekje over Isa’s wensen hebben we haar kennis laten maken 

met mevrouw Hols van Wendakker 18-20. Deze wilde namelijk eens wat vaker buiten Hofje Wendakker 

wandelen. Zo gezegd, zo gedaan.

Isa gaat nu wekelijks met mevrouw Hols wandelen. De eerste keer zijn ze naar het dorp gewandeld, 

want mevrouw Hols wilde graag even naar de kruidenier. Bij de supermarkt werden boodschappen 

gedaan en samen dronken ze koffie bij de Postkamer. Het was een heel geslaagde middag!

Wilt u ook vrijwilligerswerk doen? Dan kunt u een mail sturen naar welzijnheerde@viattence.nl. 

Wij gaan graag met u in gesprek!

VRIJWILLIGSTER ISAVRIJWILLIGSTER ISA
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Terugblik activiteiten
Hofje Wendakker 22-24

KNUFFELTEAMKNUFFELTEAM
Dinsdagmiddag 19 oktober was het ‘knuffelteam’ uit 

Vaassen bij de bewoners van Wendakker 22-24. Bewoners 

genoten van het knuffelen van fluweelzachte konijntjes 

en het voeren van de kippen. Een prachtige middag met 

kostbare momenten!

Herfstcakejes 
Donderdag 21 oktober kwam Nisa een dagje 

stage lopen op Wendakker 22-24. Het was buiten 

herfstweer, en binnen ook. Er werden namelijk leuke 

herfstcakejes door haar gebakken. Tussendoor werd 

er door bewoners even voorgeproefd of de cakejes 

wel gaar waren. Wat waren ze lekker!

’s Middags werden de cakejes geserveerd bij een 

lekker kopje thee.

High tea

Donderdagmiddag 25 november was er een 

gezellige high tea op Wendakker 22-24. 

Er was gezorgd voor een mooi gedekte tafel en 

heerlijke hapjes. Het smaakte heerlijk!
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Terugblik activiteiten
Hofje Wendakker 22-24

Samen op pad

Donderdag 25 november heeft een aantal bewoners van 

Wendakker 22-24 een rondrit gemaakt door de bossen en 

langs het water bij Elburg en Hattem. 

Het was een gezellige rit, ook omdat er twee gezellige 

stagiaires meegingen. Fijn om er samen even uit te zijn!

IN BEWEGINGIN BEWEGING
Op Wendakker 22 woont Ria. Zij houdt ontzettend veel 

van wandelen. Via een oproep op Facebook hebben 

maar liefst vier vrijwilligers gereageerd: zij willen wel 

met Ria gaan wandelen. Het zijn allemaal vrijwilligers 

die wel houden van een stevige wandeling. Want 

wandelen kan Ria! Ze heeft er stevig de pas in! We 

wensen jullie samen veel wandelplezier!
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Dorien Koetsier
is geestelijk verzorger bij Viattence

Sinds een paar maanden ben ik oma van een lief, 

klein meisje. Natuurlijk was het spannend in de 

dagen van de bevalling. Maar toen ze er eenmaal 

was, toen was het goed. 

Een klein kwetsbaar meisje was het eerst nog. Ze 

had alle hulp en zorg nodig van haar ouders. En 

alles moest wennen. Hoe verantwoordelijk voel 

je je als je pas ouders bent geworden! Hoe doe je 

dat met slapen? Hoe doe je een schone luier om? 

Hoe doe je dat met borstvoeding of flesvoeding? 

Het is allemaal heel priegelig en zo teer. Een klein 

baby’tje verdwijnt dan ook nog bijna helemaal in 

de grote handen van haar vader.  

Een lief klein meisje komt op deze wereld. Een 

wereld die niet rozerood is of hemelsblauw. Zoveel 

is er aan de hand met de aarde, het klimaat, 

tussen mensen, tussen mensen en God. Soms 

overvalt het je wat de wereld je brengt. Zoveel 

narigheid. Hoe is dat voor een baby om daarin op 

te groeien? Hoe kan zij haar weg hierin vinden? 

Hoe kan zij, ondanks alles, de weg vinden van de 

liefde, van genegenheid, respect en veiligheid die 

mensen elkaar kunnen geven? Wat kan God haar 

geven? Het luisterende oor, de helpende hand, het 

open hart, de nabijheid van God? Waar zal ze dat 

tegenkomen, bij wie en waar? 

Als grootouder mijmer je daar wel over. En ook 

andere grootouders of ouderen denken hierover 

na. Hoe gaat het verder met deze wereld: is er  

nog toekomst? Deze gedachten kunnen een 

schaduw over je dagen werpen. Een somberheid 

die je terneergeslagen maakt. Soms voel je je 

ook zo machteloos tegenover de grote, ernstige 

kwade dingen in het leven. Roep je misschien 

wel tegen een ander of tegen God: waar gaat het 

allemaal naartoe? 

Ik moet denken aan dat bekende lied dat veel 

mensen wel kennen en op de een of andere 

manier mensen ook aanspreekt: 

Er klinkt hier iets in door van vertrouwen. Het 

vertrouwen vasthouden en geloven dat er 

toekomst is, ons gegeven wordt, ondanks alles. 

Laatst zei iemand die ik ontmoette op een locatie, 

dat hij de laatste regels anders kende: ‘Loop ik 

met gesloten ogen, naar het door God beloofde 

land.’ Een God die met je meegaat - vanaf het 

begin van je leven tot over het einde heen van je 

leven. Een God die bij je is. 

We weten niet wat komen gaat in dit nieuwe 

jaar en hoe de weg zal zijn. Maar als we blijven 

vertrouwen op de aanwezigheid van een ander of 

van God op onze levensweg, dan kan dit ons toch 

weer een glimlach geven op ons gezicht. 

Zoals de glimlach van een kind je kan ontroeren. 

Zo puur en onbevangen als een baby’tje of een 

kind naar je lacht. Dat brengt je weer terug in 

het leven. Dat geeft je het besef dat je leeft voor 

hen, voor de volgende generatie, en dat er met 

hen ook toekomst is. Elke keer als ons kleinkind 

naar ons glimlacht, dan geef je haar als vanzelf 

een glimlach terug. Zoals in dat lied van Willy en 

Willeke Alberti: ‘Een glimlach van een kind doet je 

beseffen dat je leeft.’ Glimlachen naar het leven, 

en blijven geloven in de toekomst. 

Dat wens ik u toe! 

Dorien Koetsier

De glimlach van een kind... 

Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand. 

Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land... 
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Terugblik grote activiteiten
Hofje Wendakker

BURENDAG 2021BURENDAG 2021  
Bewoners van Hofje Wendakker en cliënten van dagbesteding Wissel 

hebben samengewerkt aan een project voor Burendag. Hier zijn twee 

verschillende pakketjes voor gemaakt. Er zijn namelijk buren die al 

standaard een Clivia krijgen. Op woensdagochtend 22 

september werden de pakketjes bezorgd. Op deze manier 

wensten wij namens bewoners en cliënten iedereen een 

fijne Burendag toe.
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OPROEP BOEKJESOPROEP BOEKJES
Voor onze bewoners zijn we op zoek naar boekjes van 

bijv. Oud-Hattem, Oud-Wapenveld, Oene, Heerde, etc. 

Hebt u boekjes thuis liggen waar u niets mee doet en wilt 

u ze schenken aan onze bewoners, dan kunt u een mail 

sturen naar welzijnheerde@viattence.nl of bellen naar  

06 - 39 63 59 30. Alvast bedankt!

Accordeonist  
Jan van Leeuwen

Woensdagmiddag 6 oktober kwam Jan van 

Leeuwen op de woongroepen. Buiten was 

het regenachtig; daarom kwam hij in de 

huiskamers gezellige liedjes spelen. Er werd volop 

meegezongen en een dansje gewaagd. 

Pepernoten van  
Ondernemersvereniging Heerde 

Donderdag 18 november werden er door de Ondernemersvereniging Heerde 

pepernoten geschonken aan de bewoners van Hofje Wendakker en Korteslag.

Helaas kon de intocht van Sinterklaas zaterdags in Heerde niet doorgaan; 

daarom werden de pepernoten geschonken aan onder andere Hanzeheerd 

Brinkhoven en Viattence Heerde.

Hartelijk dank voor deze gulle en lekkere gift! Er is volop van genoten!



NUMMER 1 2022 | CLIVIA20

DE WITTE KRONINGSCALÈCHE 

Naast de galaberlines en de blauwe landauers valt de 

Crème Calèche meteen op. Dit halfopen rijtuig uit 1898 was 

het geschenk van koningin Emma bij de inhuldiging van 

haar dochter Wilhelmina. Het opvallende crèmekleurige 

rijtuig werd geleverd door de Haagse firma Hermans & 

Co. Op de uitdrukkelijke wens van koningin Wilhelmina 

wordt de Crème Calèche alleen voor privéritten gebruikt. 

De galaberlines en blauwe landauers worden daarentegen 

wekelijks gebruikt bij het aanbieden van de geloofsbrieven. 

 

DE TIJD VAN TOEN | CLIVIA #1

KONINKLIJK STALDEPARTEMENT  

Het Koninklijk Staldepartement is een onderdeel van het 

Civiele Huis van de Dienst van het Koninklijk Huis dat is 

belast met het vervoer van de leden van het Koninklijk 

Huis, hun gasten en de hofhouding. Het Staldepartement 

is in 1815 door koning Willem I opgericht. Sinds 1878 is 

het departement gevestigd in de Koninklijke Stallen aan 

de Hogewal in Den Haag. 

Het Koninklijk Staldepartement bestaat uit drie 

onderdelen: afdeling Koets- en Rijstal, afdeling Garage en 

het Bureau Luchtvaartzaken. 

 

Afdeling Garage 

De afdeling Garage beheert een dertigtal hofauto’s 

voor het vervoer van de leden van het Koninklijk Huis, 

de hofhouding, gasten, bagage en de paarden van het 

Koninklijk Huis. Ook de koninklijke bus en het koninklijk 

rijtuig vallen onder het beheer van de afdeling Garage. 

Het wagenpark bestaat onder andere uit de AA 95, 

een verlengde Volvo S80, van prinses Beatrix, en de 

verlengde Audi A8L van koning Willem-Alexander, en 

enkele niet-verlengde modellen Audi A8 en Volvo S80. 

 KONINKLIJKE   STALLEN KONINKLIJKE   STALLEN

Crème Caléche

DEDE
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Er is ook een Ford Scorpio Landaulette, een verlengde 

Ford, waarbij het achterste gedeelte boven de passagiers 

als een soort cabriodak kan wegklappen. Verder zijn 

er een Cadillac DTS Limousine voor het vervoer van 

onder andere buitenlandse staatshoofden, en de recent 

gerestaureerde Mercedes-Benz W126 Caruna van prinses 

Juliana. 

 

Bureau Luchtvaartzaken 

Bureau Luchtvaartzaken is belast met de coördinatie van 

vliegreizen voor de leden van het Koninklijk Huis en de 

hofhouding. Dit betreft niet alleen de inzet van het eigen 

regeringsvliegtuig, maar ook het boeken van gewone 

lijnvluchten en de inzet van helikopters van de Koninklijke 

Marine voor het vervoer van leden van het Koninklijk Huis.  

MINERVA, DE BELGISCHE ROLLS ROYCE 

Naast de Mercedes en Cadillac van koningin Wilhelmina 

is tevens een automobiel van prins Hendrik te zien: 

de Minerva. Deze schitterende auto was in zijn tijd 

het neusje van de zalm. Staatshoofden, koningen en 

filmsterren verplaatsten zich met stijl in deze klasbak die 

kon wedijveren met een merk als Rolls Royce. Minerva 

oldtimers zijn vandaag de dag wereldwijd zeer begeerd. 

Voor een origineel embleem van de godin Minerva, 

dat het radiatorblok sierde, worden serieuze bedragen 

neergeteld. In België zijn nog bijna 150 Minerva’s, die met 

liefde vertroeteld worden door hun eigenaren. 

Wanneer Paleis Het Loo de koetsdeuren heropent na 

de verbouwing, zal een van de topstukken de Cadillac 

van prinses Wilhelmina zijn. Bezoekers kunnen dan de 

koetshuizen in om de koninklijke rijtuigen, auto’s en 

sleden van heel dichtbij te bekijken. 

Bij de herinrichting van de koetshuizen presenteert het 

Apeldoornse museum een spectaculaire aanwinst: de 

Cadillac Convertible Sedan, die in 1949 werd gekocht 

en waarin prinses Wilhelmina zich vanaf Het Loo liet 

vervoeren. 

Deze Amerikaanse, koninklijke auto, die decennialang 

leek te zijn verdwenen, dook onlangs op in de Verenigde 

Staten. Uit onderzoek blijkt dat hij gebouwd is met een 

Europese bestemming, namelijk de Salon de l’Automobile 

te Parijs in 1937. Paleis Het Loo wist hem te verwerven; de 

auto, die meer zeemijlen heeft afgelegd dan kilometers 

over de weg, keerde dit jaar terug op Het Loo. De 

Cadillac vormt, samen met nog zeven auto’s, de schakel 

tussen de klassieke exemplaren uit de begintijd van de 

autogeschiedenis (vaak nog halve rijtuigen) en de sobere 

dienstauto’s uit de jaren tachtig en negentig. 

Cadillac

Minerva
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Terugblik grote activiteiten
Hofje Wendakker

Afscheid Renze Kuitert
Donderdagmiddag 23 september was de laatste 

werkdag van Renze bij Viattence, Hofje Wendakker. 

Van werken kwam niet veel terecht. Het was 

een zoete inval van collega’s die Renze kwamen 

bedanken voor de fijne samenwerking. We wensen 

Renze succes en veel plezier in zijn nieuwe baan. 

Ajeto, Renze! Het ga je goed.

Stroopwafelconcert

Donderdagmorgen 14 oktober was er een stroopwafelconcert 

in de tuin van Hofje Wendakker. Er werden bekende liederen 

gespeeld en er was een foodtruck waar heerlijke stroopwafels 

werden gebakken. De bewoners en personeelsleden van Hofje 

Wendakker en Korteslag, die niet naar het concert gingen, 

kregen stroopwafels op de groepen. Alles was goed geregeld 

door de organisatie van de stroopwafelconcerten. 

Dag van de Mantelzorg
Woensdag 10 november was de Dag van de Mantelzorg. 

In samenwerking met Hanzeheerd Brinkhoven, de Plu 

Heerde en WZU Rehoboth hebben we dinsdagmiddag 

9 november een attentie op de brievenbus gedaan voor 

de mantelzorgers in de gemeente Heerde. Dit alles werd 

mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds gemeente 

Heerde. Hartelijk dank hiervoor!
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Introductie
Dinsdagmiddag 2 november is een groepje enthousiaste 

leerlingen van scholengemeenschap Noordgouw gestart 

met hun maatschappelijke stage bij Hofje Wendakker. 

Eerst was er een introductie, waarna iedereen zich kon 

inschrijven voor verschillende activiteiten die we met de 

bewoners willen gaan doen. 

Creativiteit met jong en oud  
Woensdag 10 november kwamen twee leerlingen 

van de Noordgouw een avondje kaarten maken 

met bewoners van Wendakker 2-8. Ze deden dit 

in verband met hun maatschappelijke stage. Ze 

hadden op een activiteitenlijst aangegeven welke 

activiteit ze graag met de ouderen wilden gaan 

doen. Het was een geslaagde avond!
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Terugblik grote activiteiten
Hofje Wendakker

Poppetjes in klederdracht
Via een inwoonster van Heerde hebben de bewoners van  

Hofje Wendakker een tas met allerlei verschillende poppetjes in 

klederdracht ontvangen. Wat een feest was dit voor vele dames! 

De poppetjes werden warm onthaald en  

kregen een fijn onderkomen.

Dag van de vrijwilliger

Dinsdag 7 december was het de Dag van de Vrijwilliger. 

De dag erna, woensdag 8 december, werden de vrijwilligers 

in het zonnetje gezet in de tuin van Hofje Wendakker. 

Er waren twee momenten gepland om elkaar even te zien en 

te spreken, onder het genot van warme chocolademelk en 

wat lekkers erbij.

Vrijwilligster Carolien Kasper had haar midwinterhoorn 

meegebracht wat gelijk voor een gezellige sfeer zorgde. 

Iedereen kreeg een attentie mee naar huis. Degenen die 

niet aanwezig konden zijn, kregen de attentie thuisbezorgd. 

Lieve vrijwilligers, jullie zijn goud waard!
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HEERLIJK AVONDJEHEERLIJK AVONDJE
Woensdagmiddag 1 december werden bewoners 

en personeel verrast  

en iedereen was ermee in zijn sas.  

Allerlei lekkers in een jutezak van Sint,  

voordat het heerlijk avondje begint.  

Lekker genieten met elkaar  

en hopelijk tot volgend jaar! 

 

Hartelijke groet van Sint en zijn welzijnspieten 

Sinterklaas op visite
In verschillende woningen bij Viattence-Heerde 

werd sinterklaas gevierd in het weekend van 

5 december. Wat een gezelligheid was dit met 

elkaar! Er werden gedichten voorgelezen. Er was 

allerlei lekkers bij de koffie. Er werden cadeaus 

uitgepakt... en Sinterklaas kwam ook nog 

persoonlijk op bezoek. We hopen dat u volgend 

jaar weer komt, Sinterklaas!

Sint en piet trakteren

Donderdagmiddag 2 december bracht Sint met zijn pieten een 

verrassingsbezoek aan de bewoners van Korteslag en Hofje Wendakker. 

Ze trakteerden daarbij op heerlijke wafels die vers gebakken werden 

door Tante Hanneke en haar zoon Luuk. Tante Hanneke is al vaker bij 

Viattence-Heerde geweest en bakt de lekkerste wafels, dit keer versierd 

met pepernoten. 
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In de afgelopen decembermaand zijn er veel 

gezellige activiteiten georganiseerd voor de 

bewoners van Hofje Wendakker en Korteslag.   

We laten u graag een collage hiervan zien.  

Enkele voorbeelden: kerstkaarten maken, een 

kerstbrunch, uiteten, oliebollen bakken, nieuwjaarsborrel, 

optredens Wilhelmina en Band Seven, etc. Geniet ervan!

 
VIATTENCE 

HEERDE

Decembermaand  
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